
 إجراءات تأسيس الشركات والرسوم وفقا ألحكام قانوني 27 لسنة 7102

فهى "شركة ال ٌزٌد عدد الشركاء فٌها على خمسٌن  1981 لسنة 951من القانون  4وفقا للمادة 

مسئوال اال بقدر حصته .وال ٌجوز تأسٌس الشركة او زٌادة رأس مالها  شرٌكا ال ٌكون كل منهم

قابلة  االقتراض لحسابها عن طرٌق االكتتاب العام وال ٌجوز لها اصدار اسهم او سندات او

للشروط الخاصة التً  للتداول وٌكون انتقال حصص الشركاء فٌها خاضعا السترداد الشركاء طبقا

القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا  ٌتضمنها عقد الشركة فضال عن الشروط المقررة فى هذا

وٌجوز ان ٌتضمن عنوانها اسم شرٌك او اكثر" وال  وٌجوز ان ٌكون اسمها مستمد من غرضها

وال ٌجوز لها أن طرح الحصص عن طرٌق االكتتاب العام وال تقٌد فى  قل عدد الشركاء عن أثنٌنٌ

 المصرٌة البورصة

 

 المتطلبات األساسٌة

 ال ٌقل عدد الشركاء عن أثنٌن وال ٌزٌد عدد الشركاء فٌها على خمسٌن شرٌكا

 

 المستندات المطلوبة

 

 اعتماد إحداها عند التأسٌس ٌتقدم العمٌل بعدة مقترحات السم الشركة ٌتم -1

  (صورة توكٌالت )االطالع علً األصل -2

من جمٌع الشركاء فً حالة الشركات ذات المسئولٌة المحدودة )عدد الشركاء ال ٌقل عن اثنٌن و -

  (55ال ٌزٌد عن 

أمام الشهر  ٌكون التوكٌل منصوص فٌه على تأسٌس الشركات والتوقٌع علً عقود التأسٌس -

التعاقد مع النفس و الغٌر فى ) وفً حالة كون الوكٌل أحد الشركاء ٌذكر بالتوكٌل عبارة العقاري ،

 .(تأسٌس الشركات

صور إثبات الشخصٌة )سارٌة واضحة( للمؤسسٌن أو الشركاء : )مع جواز طلب االطالع علً -4

 (األصل

 .رقم قومً للمصرٌٌن -

 .جوازات السفر لألجانب -

ٌفٌد أحقٌة  المحاسبٌن والمراجعٌن موجه لهٌئة االستثمار بما أصل مستخرج رسمً من سجل -5

أول مرة ، أو أصل إقرار  مراقب حسابات الشركة فً مراجعة واعتماد مٌزانٌات شركات األموال

 مسبقا للهٌئة قبول تعٌٌن فً حال أن ٌكون قد تقدم بهذه الشهادة

العقد أمام نقابة  ٌقوم بالتصدٌق علىصورة من كارنٌه القٌد فً نقابة المحامٌن للمحامى الذي -6

 (ساري حتى تارٌخه المحامٌن. )محامى ابتدائً على األقل وٌكون كارنٌه المحامى

 CD نماذج التعرٌف بالمستثمر عن المساهمٌن األجانب كمستند + صورتها علً-7

 ئنافتحدٌد اسم وعنوان المستشار القانونً للشركة على أال تقل درجة القٌد عن محام است-8

  : (صور إثبات الشخصٌة )سارٌة واضحة( للوكٌل )االطالع علً األصل-9

  رقم قومً للمصري -

 (جواز السفر لألجنبً )ٌلزم وجود إقامة سارٌة-

موافقة  موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علً-10



 (مسبقةخاصة بمقتضً أحكام القوانٌن المعمول بها )موافقة 

  : فً حالة وجود حصة عٌنٌة عند التأسٌس-11

أهل الخبرة من  فً حالة شركة ذات مسئولٌة محدودة : ٌجوز االكتفاء فقط بتقدٌم تقرٌر من -

  أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبٌعة كل

 27قم االستثمار ر فً حالة تأسٌس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا ألحكام قانون-12

  : تتطلب ذات المستندات سابقة العرض باإلضافة إلً 7592لسنة 

الموافقة من مجلس  فً حالة منطقة حرة عامة : استٌفاء موافقة الهٌئة قبل التأسٌس وتصدر-

  .إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها

 سٌسفً حالة منطقة حرة خاصة : استٌفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأ-

مؤسسة وفقا  فً حالة تأسٌس شركة أموال ناتجة عن تغٌٌر الشكل القانونً لشركة أشخاص-13

لسنة  951و  7592لسنة  27ألحكام قانون التجارة إلى شركة أموال وفقا ألحكام قانونً 

 : تتطلب ذات المستندات سابقة العرض باإلضافة إلً 9199

وٌكون التقرٌر من  –خصوم شركة األشخاص ( تقرٌر تقٌٌم الحصة العٌنٌة ) صافً أصول و-

  اللجنة المشكلة بقرار رئٌس الهٌئة لهذا الغرض

عقد تكوٌن شركة األشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعدٌالت الالحقة علٌه وملخصاتها -

  مشهرة من المحكمة قانونا  

القانونً قبل محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علً تغٌٌر الشكل -

 .التقٌٌم

والمتضمن  محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علً قٌمة ناتج التقٌٌم-

المال وتوزٌعه بٌن الشركاء  للشركة بعد التحول ) رأس األساسٌة كذلك الموافقة علً البنود

  (والنشاط ........إلخ

مرورا بالتعدٌالت علٌها ووصوال إلً  تمهٌد ٌتضمن تارٌخ الشركة من بداٌة عقد تكوٌنها -

  CD محضر جماعة الشركاء علً أن تكون علً

 .سجل تجاري حدٌث لشركة األشخاص -

  : فً حالة تأسٌس شركة أموال أو أكثر عن طرٌق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة-14

  قرار رئٌس الهٌئة بالتقسٌم-

  تقرٌر تقٌٌم الحصة العٌنٌة -

  جاري للشركة القاسمة والمؤشر به باالنقسامالسجل الت -

صورة من محضر اجتماع الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة بالموافقة علً االنقسام والمعتمد  -

  من الهٌئة

صورة من محضر اجتماع الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة بالموافقة علً ناتج التقٌٌم  -

 والمعتمد من الهٌئة

 لتقسٌم والمعتمد من الهٌئةمشروع عقد ا -

 

 الرسوم بالجنٌه مصرى

 (ٌساوي الف فأكثر 75رسم تصدٌق نقابة المحامٌن )فى حالة رأس مال الشركة  -1

المال المصدر  ،واحد فً المائة من رأس 7592لسنة  27قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون  *



  . جم دمغة محاماة 55جنٌه + 755جم وحد أدنً  75555بحد أقصى 

المصدر بحد  واحد فً المائة من رأس المال 951/9199قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون *

  جم دمغة محاماة 55جنٌه + 755جم وحد أدنى  75555أقصى 

 رسم توثٌق عقد الشركة -2

 (*) : ال ٌوجد 7592لسنة  27قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون  *

ربع فً المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى  951/9199قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 

 جم 95جم وحد أدنى  9555

 رسم القٌد فً السجل التجاري -3

جنٌه وفً حالة وجود فرع ٌضاف  62,75 7592لسنة  27قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون  *

  جنٌه 712,25رسم القٌد فً السجل التجاري للفرع 

جنٌه وفً حالة وجود فرع ٌضاف رسم  62,75 951/9199ن قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانو *

  جنٌه 297,75 القٌد فً السجل التجاري للفرع

 رسم استخراج شهادة مزاولة -4

من رأس  اشتراك سنوي اثنان فً األلف 7592لسنة  27قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون  *

  شهادة المزاولة قابلجم م 755جم +  74جم وبحد أدنى  7555المال المدفوع بحد أقصى 

رأس المال  اشتراك سنوي اثنان فً األلف من 951/9199قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون  *

  المزاولة شهادة جم مقابل 755جم +  74جم وبحد أدنى  7555المدفوع بحد أقصى 

 رسم نقابة التجارٌٌن -5

 : ال ٌوجد 7592لسنة  27قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون  *

المال أقل  جنٌها فً حالة ما ٌكون رأس 975 951/9199قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون  *

 جنٌه فأكثر ألف 555جنٌها فً حالة ما ٌكون رأس المال  755ألف جنٌه ، 555من 

 رسم التأسٌس -6

  : ال ٌوجد 7592لسنة  27قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقانون  *

  : 951/9199ون قٌمة مقابل الخدمة وفقا للقان *

  وبحد أدنى مائه جم التأسٌس واحد فى األلف من رأس المال المصدر بحد أقصى ألف جم*

 جنٌة للنسخة الواحدة 655رسم صورة طبق األصل للعقد وشهادة التأسٌس :  -7

 (**) جنٌة مصري 994رسم شهادة عدم التباس االسم التجاري :  -8

ٌة من رأس المال بدون حد أقصً فً حالة شركات ٌتم سداد رسم بنسبة نصف فً المائ (*)

  المناطق الحرة وٌحصل بمعرفة الشهر العقاري

ٌتم تحصٌل رسوم شهادة عدم التباس االسم التجاري فً حالة الشركات ذات المسئولٌة  (**)

  المحدودة ضمن الرسوم المسددة عند تأسٌس الشركة

 

 اإلطار الزمنً

 ٌوم عمل

 

 قنوات الخدمة

 االكترونٌة و مركز خدمات المستثمرٌن البوابة



 

 السٌاسات واإلجراءات

 :التأسٌس بمركز خدمات المستثمرٌن

األمامً باإلدارة  ٌحصل الشركاء أو وكٌلهم علً رقم االنتظار ثم ٌتم التوجه لمحامً الشباك -1

اري والذي ٌتولى )فحص االسم التج . العامة للعقود وقرارات التأسٌس بصالة تأسٌس الشركات

للتأسٌس وإدخال بٌانات الشركة علً النظام األلكترونً  للشركات ومراجعة المستندات المطلوبة

الشركة وكافة النماذج المطلوبة للقٌد بالسجل التجاري واستخراج  للتأسٌس ثم إصدار عقد

مٌعا  توقٌعها ج الضرٌبٌة وشهادة التسجٌل بضرٌبة القٌمة المضافة والرقم التأمٌنً( لٌتم البطاقة

وشهادة عدم االلتباس نقدا  أو ببطاقات  الكترونٌا  من الشركاء أو وكٌلهم ثم تسدد رسوم التأسٌس

 .االئتمان مباشرة بعد التوقٌع

مستندات التأسٌس  ملحوظة: ٌتقدم الشركاء أو وكٌلهم بطلب استخراج شهادة عدم التباس ضمن

مراجعتها واعتمادها من محامً  وتشتمل علً خمسة مقترحات لالسم التجاري للشركة لٌتم

وقرارات التأسٌس وموظف السجل التجاري خالل إجراءات  الشباك االمامً باالدارة العامة للعقود

 .ضمن رسوم تأسٌس الشركة التأسٌس وسداد رسومها

ٌقوم الشركاء أو وكٌلهم بالتوقٌع علً مستندات توثٌق عقد الشركة لدي مكتب توثٌق  -2

 .أسٌس الشركات باألولاالستثمار بصالة ت

التجاري  ملحوظة: ٌتولً موظف وحدة متابعة التأسٌس إنهاء كافة إجراءات القٌد بالسجل

والرقم التأمٌنً للشركة  واستخراج البطاقة الضرٌبٌة وشهادة التسجٌل بضرٌبة القٌمة المضافة

المكاتب الخلفٌة تلك الجهات الموجودة ب بالنٌابة عن الشركاء أو وكٌلهم وذلك من خالل موظفً

 .بصالة تأسٌس الشركات بالدور األول

ورقم التسجٌل فً  ٌقوم الشركاء أو وكٌلهم باستالم السجل التجاري وأرقام التسجٌل الضرٌبً -3

تسلٌمه البطاقة الضرٌبٌة وشهادة  ضرٌبة القٌمة المضافة فور إنهاء إجراءات التأسٌس وٌتم

التأمٌنً للشركة كأجراء نمطً لكافة الشركات ذات  مالتسجٌل بضرٌبٌة القٌمة المضافة والرق

 .إستثناء وذلك فً خالل فترة ٌوم عمل واحد المسئولٌة المحدودة بدون

 

 :مالحظات عامة

بالتسجٌل وفق أحكام  ٌتم استخراج شهادة التسجٌل بضرٌبة القٌمة المضافة للشركات المكلفة *

 .7596لسنة  67 انون رقمقانون الضرٌبة علً القٌمة المضافة الصادر بالق

بالدور االرضً  ٌمكن للشركاء أو وكٌلهم مراجعة المستندات لدي مكتب مراجعة المستندات *

تقدٌمها بصالة تأسٌس الشركات  كإجراء إختٌاري للتحقق من اكتمال المستندات المقدمة قبل

 :التأسٌس عبر البوابة اإللكترونٌة .بالدور األول

 الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علً البوابة االلكترونٌةقم بالتسجٌل وإنشاء  .1

www.gafi.gov.eg ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها ،.  

 .ا  ادفع الرسوم باستخدام بطاقات االئتمان ، وقم بتوقٌع المستندات إلكترونٌ .2

 سنرسل كافة مستندات شركتك علً مساحة العمل الخاصة بك علً البوابة االلكترونٌة .3

بالخط الساخن علً  فً حالة مواجهة أٌه مشكلة أثناء تأسٌس شركتك إلكترونٌا  ٌرجى االتصال *

http://www.gafi.gov.eg/
http://www.gafi.gov.eg/


القاهرة أو أرسل علً البرٌد  مساء بتوقٌت 9صباحا  إلً الساعة  9من الساعة  96525

 services@gafinet.org.eg-e االلكترونً

mailto:e-services@gafinet.org.eg

